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1. quem se beneficia?

A quem são dirigidas essas
palavras?
Brasileiros e brasileiras? Quem são
vocês?
Por onde começar? Deve-se
agradecer pela vida? A quem? A
Deus? Aos profissionais da Santa
Casa de Juiz de Fora? Quem operou
um milagre por suas mãos? Foi
um milagre verdadeiro? Deseja-se
agradecer? Qual Deus? De quem?
Volta-se com humildade a esta
Casa? Onde está a humildade?
Houve empenho em servir à
nação por 28 anos? Qual nação?
A brasileira? Grandes embates
foram travados? Experiências e
aprendizados foram acumulados?
Quais? Esse acúmulo criou
a oportunidade de crescer e
amadurecer? Tirou-se proveito
dessa oportunidade?

Como se volta a esta Casa? Não
mais como deputado? Como
Presidente da República Federativa
do Brasil? Quem confia neste
mandato? Mandato confiado pela
vontade do povo brasileiro? Quem
é o povo brasileiro? Sua vontade é
soberana?
Estamos aqui? Estamos
fortalecidos? Emocionados? Alegres
ou tristes? Há gratidão? A quem?
A Deus? Aos brasileiros? Pelo quê?
Os brasileiros confiam na missão
de governar o Brasil? Nessa missão
honrosa? Qual é a honra? Este é
um período de grandes desafios?
É, ao mesmo tempo, um período de
enorme esperança? Qual o tamanho
da esperança? Governar com quem?
Confiar em quem?
Este momento está sendo
aproveitado? Para convocar cada
um dos Congressistas? É um
momento solene? Para quê? Para
ajudar em qual missão? Restaurar

e reerguer a Pátria? Ela está
abatida? Libertar a Pátria? Libertá-la
definitivamente? Do quê? Do jugo
da corrupção? Da criminalidade?
Da irresponsabilidade?
Irresponsabilidade econômica?
Da submissão ideológica? Que
submissão ideológica? O que é
ideologia?
O que há diante de nós? Diante
de vocês? Diante deles? Há uma
oportunidade de reconstruir o
País? Ela é única? Não vai voltar
nunca mais? Há uma oportunidade
de resgatar a esperança dos
compatriotas? Somos patriotas? O
que corroeu a esperança?
É certo de que enormes desafios
serão enfrentados? Quais desafios?
Como o êxito poderá ser alcançado
em nossos objetivos? Objetivos
de quem? Como o êxito será
alcançado? Haverá a sabedoria de
ouvir a voz do povo? E se houver?
Quem é o povo? O que diz essa

voz? É uma única voz? As futuras
gerações serão levadas a seguir?
Como? Pelo exemplo e pelo
trabalho? Seguir o quê? No que elas
devem seguir? Nesta tarefa? Esta
tarefa é gloriosa? O que é glória?
O povo será unido? A família
valorizada? Serão respeitadas
as religiões? E a tradição? Qual
tradição? De quem é a tradição
judaico-cristã? Será combatida
a ideologia de gênero? O que
é ideologia de gênero? O que
é gênero? Os valores serão
conservados? Os valores de quem?
O Brasil não é um País livre das
amarras ideológicas? Quais são as
amarras do Brasil? Que País é livre?
O Brasil, se voltar a ser, voltará a
ser... O quê?
Se pretende partilhar o poder? De
que forma? De quais modos? De
forma progressiva? De Brasília para
o Brasil? De forma responsável e
consciente? Do Poder Central para

Estados e Municípios? Com qual
consciência?
A campanha eleitoral atendeu
ao chamado das ruas? As ruas
chamam? O quê? A campanha
forjou o compromisso de colocar
o Brasil acima de tudo? Tudo?
Inclusive Deus? Deus acima de
todos? Quem são todos? Quem é o
Brasil? Deus acima dos brasileiros?
Brasil acima de Deus? Brasil acima
dos brasileiros?
Quando os inimigos da Pátria, da
ordem e da liberdade tentaram
pôr fim à uma vida? Milhões de
brasileiros foram às ruas? A Pátria
tem inimigos? Pátria de quem?
Quem são os inimigos da liberdade?
E da ordem? Pelo que os brasileiros
foram às ruas? Por qual vida? Quem
são os milhões de brasileiros?
Por quais vidas devem ir às ruas?
Uma campanha eleitoral tornouse em um movimento cívico? Um
único movimento? Quantos são

os movimentos cívicos? Quais
são? Cobriram-se de verde e
amarelo? Foi espontâneo? O que
é espontaneidade? Tornaramse fortes e indestrutíveis? E nos
trouxeram até aqui? Onde é aqui?
Nada aconteceria sem o esforço
e o engajamento? Que esforço
e engajamento? De cada um
dos brasileiros? Daqueles que
tomaram as ruas para preservar
a liberdade e democracia? O
que está acontecendo? Quem
são esses brasileiros? Pelo que
estavam engajados? Qual foi o seu
esforço? Nada aconteceria? Que
efeito tiveram? O que preserva a
liberdade? E a democracia?
O que se reafirma? O compromisso
de construir uma sociedade sem
discriminação e divisão? Onde
está o compromisso? Por que é
reafirmado? Como se constrói uma
sociedade sem divisão a partir de
uma sociedade dividida? De onde
vem a discriminação?

Daqui em diante, qual será a pauta?
A vontade soberana? De quem? De
quais brasileiros? Daqueles que
querem boas escolas? Querem
escolas capazes de preparar
seus filhos para o mercado de
trabalho? Qual mercado? E não
para a militância política? Que
escolas são capazes de preparar
para a militância política? Como
preparam? Daqueles que sonham
com a liberdade de ir e vir sem
serem vitimados pelo crime? Quem
é vitimado? Por que são vitimados?
Daqueles que desejam conquistar?
Desejam bons empregos?
Empregos conquistados pelo
mérito? Desejam sustentar suas
famílias? Como? Com dignidade?
O que é dignidade? O que impede
esses brasileiros? Aqueles
que exigem saúde, educação,
infraestrutura e saneamento
básico? Há aqueles que não façam
exigências? Não são estes os
direitos e garantias fundamentais
da nossa Constituição? Quais

são nossos direitos? Há respeito?
Respeito pela Constituição? O que é
respeito?
O Pavilhão Nacional remete à
“Ordem” e ao “Progresso”? O que é
“Ordem”? O que é “Progresso”?
Alguma sociedade se desenvolve
sem respeitar esses preceitos?
O que é um cidadão de bem? Quem
é o cidadão de mal? O que eles
merecem? Não dispõe de meios
para se defender? Merecem dispor
de meios para se defender? Se
defender do quê? O referendo de
2005 deve ser respeitado? Quem
optou nas urnas pelo direito à
legítima defesa? A legítima defesa
não é um direito? Quais foram os
cidadãos que fizeram essa opção?
Serão honrados e valorizados
aqueles que sacrificam suas vidas?
Em nome de que se sacrificam? Em
nome da segurança e da segurança

de familiares? Que outros sacrifícios
são feitos?
Há o apoio do Congresso Nacional?
Pode-se contar com o Congresso
Nacional? Para quê? Para dar o
respaldo jurídico? Para os policiais
realizarem o seu trabalho? O que
impede os policiais de realizarem o
seu trabalho? Qual é esse trabalho?
Eles merecem e devem ser
respeitados? Quem merece? Quem
deve ser respeitado?
As Forças Armadas terão as
condições necessárias para
cumprir sua missão constitucional?
Qual é sua missão? O que a torna
constitucional? A defesa da
soberania, do território nacional
e das instituições democráticas?
O território nacional precisa ser
defendido? Do quê? Onde estão as
instituições democráticas? Estão
sob ameaça? É preciso manter suas
capacidades dissuasórias? Para

quê? Para resguardar a soberania
e proteger as fronteiras? Que
capacidades dissuasórias? Como
operam? É preciso resguardar a
soberania e proteger as fronteiras?
O que é soberania? Que fronteiras?
Como a equipe foi montada? De
forma técnica? Havia um viés
político tradicional? Qual era esse
viés? Foi esse viés que tornou o
Estado ineficiente e corrupto? O
Estado é ineficiente e corrupto? O
que é uma equipe técnica? De onde
vem a corrupção? Como surge a
ineficiência?
O Parlamento será valorizado?
Como? Com o resgate da
legitimidade e da credibilidade
do Congresso Nacional? Como o
Congresso perdeu a legitimidade? E
a credibilidade?
A economia terá a marca da
confiança? Quem irá trazer essa
marca? E o interesse nacional? Qual

é o interesse nacional? E o do livre
mercado? E da eficiência? Como se
marcam esses interesses? Em quais
interesses haverá confiança? Por
quê?
Confiança em quê? No cumprimento
de que o governo não gastará mais
do que arrecada? Como arrecada?
Com o que o governo gasta? Por
que o governo não deve gastar
mais? Confiança na garantia de
que as regras, os contratos e as
propriedades serão respeitados?
Quais contratos? Propriedades de
quem? Respeitados por quem?
Respeitados por quê?
Serão realizadas reformas
estruturantes? Essas reformas
serão essenciais para a saúde
financeira? As contas públicas
serão sustentáveis? As reformas
transformarão o cenário
econômico? Abrirão novas
oportunidades?

É preciso criar um círculo virtuoso
para a economia? Com que
virtudes? Ele trará a confiança
necessária para permitir abrir
os mercados para o comércio
internacional? Há o desejo de abrir
os mercados? E a necessidade?
Quem precisa de confiança? É
preciso estimular a competição, a
produtividade e a eficácia? O que
é eficácia? Sem viés ideológico?
Há competição, produtividade e
eficácia sem o viés ideológico? Que
viés?
Qual o papel do setor agropecuário?
O setor agropecuário seguirá
desempenhando um papel decisivo
nesse processo de recuperação do
crescimento? O setor agropecuário
seguirá em perfeita harmonia com a
preservação do meio ambiente?
De que forma haverá um
aumento da eficiência de todo
setor produtivo? Com menos
regulamentação e burocracia?

Para que serve regulamentação
e burocracia? Isso levará a um
aumento da eficiência?
Como esses desafios serão
resolvidos? Mediante um verdadeiro
pacto nacional? O que o torna
verdadeiro? Entre a sociedade e os
Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário? Com o Supremo, com
tudo? É o único jeito? O Executivo, o
Legislativo e o Judiciário vão buscar
novos caminhos para o Brasil? Para
um novo Brasil? O que é o Brasil?
Proteger e revigorar a democracia
brasileira é uma das prioridades?
Quais são as outras? Como se
protege a democracia? Trabalhando
arduamente? A democracia é
apenas uma promessa formal
e distante? É possível que a
democracia seja mais que uma
promessa formal e distante? Que
ela passe a ser um componente
substancial e tangível da vida
política brasileira? Com o respeito

ao Estado Democrático? O que é o
Estado Democrático?
O que requer a construção de uma
nação mais justa e desenvolvida?
Requer a ruptura com práticas que
se mostram nefastas para todos?
Como uma prática se mostra
nefasta? Nefasta para quem? Essas
práticas maculam a classe política
e atrasam o progresso? O progresso
está atrasado? Essas práticas
maculam porque são nefastas? Ou
são nefastas porque maculam? O
que atrasa o progresso?
O que nos conduziu à maior crise
ética, moral e econômica da
história? A irresponsabilidade?
A crise ética e moral é também
uma crise econômica? O que na
economia é ético e moral? História
de quem? É uma crise da história? O
que conduziu à crise econômica? E
à crise ética e moral?

O que começa hoje? Um trabalho
árduo? Para quê? Para que o Brasil
inicie um novo capítulo de sua
história?
Que capítulo? Onde o Brasil será
visto como um País forte? Como um
País pujante, confiante e ousado?
A política externa retomará o seu
papel na defesa da soberania? Que
papel é esse? Ela tem um papel
na construção da grandeza e no
fomento ao desenvolvimento do
Brasil? Deve-se construir grandeza?
Quem? Senhoras e que senhores?
Quem são os Congressistas?
Esta Casa é deixada? Rumo
ao Palácio do Planalto? Com
que missão? Com a missão de
representar o povo brasileiro? Quem
representa o povo brasileiro?
Quem trabalhará incansavelmente
para que o Brasil encontre com seu

destino? Qual é o destino do Brasil?
Se tornar a grande nação que todos
querem? Com a força do povo
brasileiro? Qual é essa força? Com
apoio de quem? De qual família? É
preciso alguma benção? De Deus?
Que Deus é esse? Quem quer essa
nação?
Há gratidão? A quem? A todos
vocês? Quem são vocês?
Brasil acima de tudo?
Tudo, inclusive de Deus?
Deus acima de todos?
Quem somos todos?
Brasil acima dos brasileiros?

2. qual é a bandeira?

Qual o preço desse momento?
Servir à Pátria como chefe do
Executivo? Por que isso está
sendo possível? Porque uma
vida foi preservada? É Deus que
preserva a vida? Quem acreditou?
Quem acreditou em quem? O
Brasil merece ocupar um lugar de
destaque no mundo? Há como fazer
que ele ocupe esse lugar? Juntos?
Há como trazer paz e prosperidade
para o povo? Como?
Quem se dirige a todos como
Presidente do Brasil? Tem
humildade e honra? Como se
coloca diante de toda a nação
neste dia? Este é o dia em que
o povo começou a se libertar do
socialismo? O povo começou a
se libertar da inversão de valores?
Que valores estão invertidos? O
que se começa nesse dia? O povo
precisa se libertar do socialismo?
O que é socialismo? Do que o povo
precisa se libertar? Por que o povo
precisa se libertar? Se libertar

do gigantismo estatal? Qual é o
tamanho do Estado? O povo precisa
se libertar do politicamente correto?
O que é o politicamente correto? O
que, na política, é correto?
As eleições deram voz a quem não
era ouvido? Quem não é ouvido? A
voz das ruas foi clara? E das urnas?
Quão clara? Como se mede clareza?
Quem está aqui para responder?
Quem está aqui mais uma vez? E
para quê? Para se comprometer
com esse desejo de mudança?
Qual mudança é desejada? Por
que se deseja mudança? Para que
mais se está aqui? Para renovar as
esperanças? Quais esperanças?
Para lembrar? Do quê? Com trabalho
essa mudança será possível? Se
trabalharmos juntos? Juntos com
quem? Qual mudança?
O que será colocado em prática?
O projeto que a maioria do povo
brasileiro democraticamente
escolheu? A partir de quando?

Hoje? O que é a maioria? Que
projeto é esse? Foi escolhido
democraticamente? Por que a
maioria escolheu esse projeto?
Serão respeitados os princípios
do Estado Democrático? Serão
guiados pela Constituição? O que é
democracia? O que é Deus? Onde
está Deus? Onde fica o coração?
O que tem no coração? Serão
promovidas as transformações que
o País precisa? Por quem? De que
transformações o País precisa? O
que é necessidade?
Há recursos minerais abundantes?
Terras férteis? As terras são
abençoadas? São abençoadas por
Deus? Pelo povo? O povo abençoa
as terras? Quais são as maravilhas
do povo? Há uma grande nação
para reconstruir? Isso será feito
juntos? Os primeiros passos já
foram dados? Por quem? Foram
dados juntos? Quais foram os
primeiros passos?

Graças a quem houve eleição? A
eleição foi feita com a campanha
mais barata da história? Graças
a quem conseguiram montar um
governo? Conseguiram montar um
governo sem conchavos ou acertos
políticos? Foi formado um time de
ministros técnicos? Esses ministros
são capazes de transformar o
Brasil? São capazes de transformar
alguma coisa? Quem são os
ministros? Ainda há desafios pela
frente? Quantos? Muitos?
Não se pode deixar que ideologias
nefastas venham a dividir os
brasileiros? Os brasileiros estão
divididos? O que divide os
brasileiros? O que faz uma ideologia
nefasta? Que ideologias destroem
valores e tradições? Quais são os
valores e tradições? Que ideologias
destroem famílias? Que famílias
estão sendo destruídas? O que é
família? Que ideologias alicerçam a
sociedade? As famílias são alicerce
da sociedade? Que sociedade é
essa?

Todos são convidados para iniciar
um movimento nesse sentido?
Todos quem? Em qual sentido? Tem
sentido? Pode-se reestabelecer
padrões éticos e morais? O que
aconteceu com os padrões?
Precisam ser reestabelecidos?
Por quê? Por quem? Eu, você
e as famílias? Todos juntos?
Reestabelecer padrões éticos
e morais? Esses padrões
transformarão o Brasil? O Brasil de
quem? Em quê?
A corrupção, os privilégios e as
vantagens precisam acabar? Quais
são os privilégios e vantagens?
Onde está a corrupção? Os favores
politizados devem ficar no passado?
Os favores partidarizados? Para
quê? Para que o Governo e a
economia sirvam de verdade a toda
nação? O Governo e a economia
servem de verdade? O que é servir?
O que é verdade? Que nação é essa?

Tudo o que foi proposto tem um
propósito comum e inegociável?
Também tudo o que será feito
a partir de agora? O que será
feito a partir de agora? O que é
inegociável? Qual é esse propósito?
Quais são os interesses dos
brasileiros? Esses interesses vem
em primeiro lugar? Quem são os
brasileiros?
O brasileiro pode sonhar? O
brasileiro deve sonhar? Sonhar com
o quê? Com uma vida melhor? Com
melhores condições para usufruir
do fruto do seu trabalho? O que é
uma vida melhor? Qual é o fruto
de seu trabalho? Como se pode
usufruir? Pela meritocracia? O que é
meritocracia? Ela é necessária para
o usufruto? O que cabe ao governo?
Ser honesto e eficiente? O que é
honestidade?
Como? Apoiando e pavimentando
o caminho que levará a um futuro
melhor? Que caminho? Ao invés

de criar pedágios e barreiras? Que
pedágios e barreiras foram criados?
De onde vem esse caminho? Para
qual futuro ele leva?
Com que propósito se inicia a
caminhada? Com que espírito?
Que espírito toda equipe de
governo assume no dia de hoje? Há
determinação?
Qual é o grande desafio? Enfrentar
os efeitos da crise econômica?
Que crise é essa? Quais são
os seus efeitos? Enfrentar
os efeitos do desemprego?
O desemprego é recorde? Os
efeitos da ideologização das
crianças? As crianças estão sendo
ideologizadas? Onde? Que efeitos
isso tem? Enfrentar os efeitos
do desvirtuamento dos direitos
humanos? Os direitos humanos
estão sendo desvirtuados? O
que são direitos humanos? O
que é desconstrução? Quais são
os efeitos da desconstrução

da família? Eles precisam ser
enfrentados?
O que será proposto? O que
será implementado? Que
reformas são necessárias?
Infraestruturas serão ampliadas?
Haverá desburocratização? Será
simplificado? A desconfiança e o
peso do Governo serão removidos?
Sobre quem o Governo pesa? O
Governo pesa sobre quem trabalha
e produz? Quem trabalha e produz?
O que mais é urgente? É urgente
acabar com a ideologia? Que
ideologia defende bandidos e
criminaliza policiais? O que é um
bandido? Quem são os policiais?
O que levou o Brasil a viver? Viver
o que? Aumentaram os índices de
violência? Aumentou o poder do
crime organizado? Onde o crime
se organiza? O crime tira a vida de
inocentes? Destrói famílias? Para
onde leva insegurança? Para todos
os lugares?

Qual será a preocupação? Será com
a segurança das pessoas? Com a
segurança das pessoas de bem?
Quem é de bem? Quem precisa de
segurança? A preocupação será
com a garantia do quê? De quais
direitos? O direito de propriedade
e da legítima defesa? De quem é
a propriedade? O que deslegitima
a defesa? Haverá compromisso?
Haverá preocupação em valorizar e
dar respaldo ao trabalho de todas
as forças de segurança? Quais são
essas forças? Como elas agem? O
que é segurança?
O Brasil irá priorizar a educação
básica? Pela primeira vez? O que
realmente transforma o presente e
faz o futuro? O futuro de quem? De
quais filhos?
É preciso se espelhar em nações
que são exemplos?
Quais nações? Exemplos para o
mundo? O que as torna exemplos?

Como encontraram o caminho da
prosperidade? Por qual meio? A
educação lhes trouxe prosperidade?
O que é prosperidade?
As relações internacionais tem um
viés ideológico? Que relações não
tem viés? Relações internacionais?
Que viés não é ideológico? Que viés
é esse?
Um novo tempo está sendo
buscado? Está sendo buscado para
o Brasil? E para os brasileiros?
O País foi governado atendendo a
interesses partidários? Há quanto
tempo? Quais são esses interesses?
Eles não são os interesses dos
brasileiros? Quais são os interesses
dos brasileiros? Será reestabelecida
a ordem neste País? Quem irá
reestabelecer a ordem? Qual ordem?
Como?
É sabido o tamanho da
responsabilidade? Quais os desafios
que serão enfrentados? Sabe-se

aonde quer chegar? Que potencial
o Brasil tem? Haverá perseguição
dia e noite? Perseguir que objetivo?
O objetivo de tornar o País um
lugar próspero e seguro para os
cidadãos? Quais cidadãos? O que é
um cidadão? Tornar o País uma das
maiores nações do planeta? Nosso
Brasil? Brasil de quem?
Pode-se contar com toda a
dedicação? De quem? Para quê?
Para construir o Brasil dos sonhos?
Dos sonhos de quem?
Deve-se agradecer pela vida? A
quem? Aqueles que oraram por essa
vida? E pela saúde nos momentos
mais difíceis? Quais foram esses
momentos?
Pede-se que seja dada sabedoria?
Qual sabedoria? Pede-se ao bom
Deus? Deus é bom? Sabedoria para
conduzir a nação? Conduzir em que
direção?

Que Deus abençoe esta nação? Esta
grande nação?
Brasil acima de tudo? Tudo, inclusive
de Deus? Deus acima de todos?
Quem somos todos?
Brasil acima dos brasileiros?
Que bandeira é essa? Essa bandeira
jamais será vermelha? E se para
mantê-la verde e amarela for preciso
o nosso sangue?
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